AANVRAAG PROJECT DOORONTWIKKELING PASSEND ONDERWIJS
1. Gegevens aanvrager:
Naam school: vestiging Gunning op de Daaf Geluk en de Daaf Gelukschool
Telefoonnummer: 023- 5261644
Contactpersoon m.b.t. deze aanvraag: Monica van den Hoven
2. Wat houdt het project in (kort)?

We hebben te maken met een grote groep zijinstromers. Meestal zijn dit thuiszitters. Zij
hebben vaak angststoornissen en ervaren school als een grote drempel. Zij stromen in op
de Vestiging Gunning en op de Daaf Geluk.
Er is al een protocol voor zijinstromers. In de praktijk blijkt deze niet voldoende te zijn
voor de groep leerlingen die al kortere of langere tijd thuiszitten. Zij hebben meer
ondersteuning nodig.
We willen deze leerlingen de optimale basis bieden om deel te kunnen nemen aan het
onderwijs.
Daarvoor moeten we onze expertise verder kunnen ontwikkelen en ons huidige protocol
aanpassen.
3. Wat wil je bereiken met het project? Welke resultaten verwacht je?

De resultaten die verwacht worden:
o Voor de medewerkers:
- deskundigheidsbevordering bij de medewerkers op het gebied van thuiszitters die
weer naar school komen;
- afstemming met externe hulpverlening en ouders, korte lijnen om zo het beste voor
de leerling te kunnen betekenen. Opdoen van kennis en vergroten netwerk;
- specifieke professionalisering van de mentoren, zodat zij het pedagogische en
didactische kunnen afstemmen op de leerling en leren omgaan met deze
zijinstromers ( professionalisering);
- een aangepast protocol voor zijinstromers.

-

o Voor de leerlingen:
een geleidelijke opbouw voor deze leerlingen van niet naar school naar zoveel
mogelijk naar school;
een goede ondersteuning van de medewerkers voor de leerlingen waardoor de
opbouw tot stand kan komen;
een goede integratie in de klas met als resultaat dat de klas een geheel wordt/blijft.

4. Hoe lang duurt het project (start- en einddatum)?

De verwachting is dat het 2 schooljaren gaat duren. Van 1-08-2017 t/m 31-07-2019.
De medewerkers zullen dan zijinstromers goed kunnen begeleiden. Het behoort dan tot
hun dagelijkse gang van zaken.

5. Hoeveel medewerkers/leerlingen zijn erbij betrokken (indien relevant)?
Betrokkenen zijn:
- De orthopedagogen
- De zorgcoördinator
- De teamleiders
- De mentoren van diverse klassen

6. Voeg a.u.b. een beknopte begroting toe (waaraan wordt het geld besteed?)

Het geld wordt besteed aan een uitbreiding van het aantal FTE voor orthopedagogen.
Het betreft 0,4 FTE= €36.259 per schooljaar
7. Wanneer en hoe wordt het project geëvalueerd?

Het project wordt iedere 2 maanden geëvalueerd tijdens het zorgteam overleg.

Toegekende aanvragen zullen op de website van het samenwerkingsverband (www.swv-vo-zk.nl)
gepubliceerd worden.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Criteria
De ingediende plannen zullen beoordeeld worden op de volgende criteria:
- Duidelijk moet zijn wat het project bij kan dragen aan de doorontwikkeling van Passend
Onderwijs in de klas of op de school, voor de ondersteuning van leerlingen of de
professionalisering van docenten;
- Het moet buiten de basisondersteuning vallen;
- Het gaat om een eenmalige uitgave, geen structurele;
- Het te subsidiëren bedrag moet gaan om reëel gemaakte kosten.

